JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-án 18
órakor a Mánfa, Fábián B. u. 56. sz. alatti Művelődési Házban megtartott
képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/
Hohn Krisztina polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselőket és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Előzetesen tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy parlamenti mandátumot szerzett ezért
rövid időn belül le kell mondania polgármesteri tisztségéről az összeférhetetlenség
megszüntetése miatt. Elmondja, hogy egyelőre nem tudja, hogy mikor kell esküt tennie, ezért
nem tudja azt sem, melyik nappal szükséges lemondania tisztségéről. Elmondja, hogy
tájékoztatni fogja a képviselőket, amennyiben változás történik az ügyben.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
2017. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési jelentés
Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
5) Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről.
6) Szociális étkeztetés szakmai program elfogadása
7) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
8) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló
9) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
10) Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása
11) Beszámoló kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás
megkezdéséről
12) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet
tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése
tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása
13) VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot
leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása
14) VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű
ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása
15) Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása –
partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása
16) Egyebek
1)
2)
3)
4)

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.

1.Napirendi pont: A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
Hohn Krisztina polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítése a dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyzőnek.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Összegzi az előterjesztéssel kapcsolatos előzményeket,
illetve kapcsolódó döntéseket. Ismerteti a központi döntések hiányából fakadó működési
nehézségeket, majd összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy ez a probléma
mindenképp többletkiadást okoz majd az önkormányzatnak. A határozati javaslat
jóváhagyásával a testület az önkormányzati tulajdonú cég működését, és a feladat-ellátást
támogatja.
Hohn Krisztina polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítése Aladics Zoltán
pénzügyi irodavezetőnek.
Aladics Zoltán pénzügyi irodavető: Emlékezeti a Képviselő-testületet arra, hogy a 2016.
évben 2013. évig visszamenőleg ebben a tekintetben elszámolt az önkormányzat. Elmondja,
hogy több év vonatkozásában nagyjából 2 millió forintos összeg volt az, amit a normál
eszközhasználati díjon felül az önkormányzat rendezett. Ez azt vetíti előre, hogy nagyjából
éves szinten, átlagosan 4-500 ezer forint környéki az az összeg, ami többletkiadásként az
eszközhasználati díj felett megjár. Emlékezeti a megjelenteket arról is, hogy az
eszközhasználati díj azért nem nyújt fedezetet, mert a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan
felvett hitel miatt kerül beszámításra a bérleti díj, tehát Mánfát nemcsak a 10%-os mértékben
történt csökkenés sújtja ebben az esetben, hanem az is, hogy a bérleti díjak egy része
beszámításra került a hiteltörlesztésbe. Ismerteti az előterjesztés vonatkozó részét, összegzi a
Baranya-Víz Zrt.-vel folytatott tárgyalásokat. Elmondja, hogy a havária jellegű munkálatok
nem kerülnek bejelentésre, tehát utólag szembesül vele az önkormányzat. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet a jogszabály erre vonatkozó szabályairól, valamint a szennyvíz- és ivóvíz
bérleti díj és a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó átalakításokról, változásokról a jelenlegi
probléma kialakulásának okairól és várható következményeiről.
Hohn Krisztina polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban. A polgármester kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
15/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a Baranya-Víz Zrt. 2018.
május 15-én megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot
hozza:
1.

A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját és
mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja.

2.

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi üzleti tervét.

3.

A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2018. május 15. napján tartott
közgyűlésén hozott 1-10/2018. (05. 15.) számú határozatokat, valamint jóváhagyja a
döntéshozatalok során Mánfa Község Önkormányzat képviseletében leadott szavazatokat.
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4.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközhasználati díjak
elszámolásával kapcsolatos, a 13. számú melléklet szerinti megállapodást aláírja, és a
megtett intézkedésről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztassa.

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Hohn Krisztina polgármester
Csollák István vezérigazgató
Mester Zoltán üzemigazgató

2. Napirendi pont: 2017. évi zárszámadási rendelettervezet
Hohn Krisztina polgármester: Megköszöni a pénzügyi iroda dolgozóinak a munkáját.
Összegzi az előterjesztés mellékletit képező táblázatok tartalmát, a főbb változásokat,
módosításokat.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
az 3/2018. (V.28.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének
teljesítéséről.
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (V.28.) önkormányzati
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)
bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2)
bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a.) bevételét
58 416 075 Ft eredeti előirányzattal
159 408 169 Ft módosított előirányzattal
160 523 702 Ft teljesített bevétellel
b.) kiadását
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58 416 075 Ft eredeti előirányzattal
159 408 169 Ft módosított előirányzattal
99 272 207 Ft teljesített kiadással
az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési
a.) bevételét
57 916 075 Ft eredeti előirányzattal
111 286 644 Ft módosított előirányzattal
114 590 116 Ft teljesített bevétellel
b.) kiadását
57 916 075 Ft eredeti előirányzattal
111 286 644 Ft módosított előirányzattal
97 077 577 Ft teljesített kiadással
a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási
a.) bevételét
500 000 Ft eredeti előirányzattal
48 121 525 Ft módosított előirányzattal
45 933 586 Ft teljesített bevétellel
b.) kiadását
500 000 Ft eredeti előirányzattal
48 121 525 Ft módosított előirányzattal
2 194 630 Ft teljesített kiadással
a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.
A felhalmozási mérleg 2.187.939 Ft hiányát ténylegesen nem felhalmozási célú
hitelfelvétellel, hanem a működési kiadások megtakarításával és az elért működési bevételek
részbeni átcsoportosításával fedeztük.
2. §
A 2017. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz.
mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy legkésőbb 2018. június
30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg
kell küldeni.
3. §
Az önkormányzat bevételeit a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Elfogadja az 5. sz. mellékletben az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti
teljesítését.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 61 251 495 Ft-ban állapítja meg, melyből
51 173 869 Ft felhalmozási célú, míg 10 077 626 Ft működési célú maradvány. A maradványt
a 6. sz. melléklet szerint tárgyévi kiadásokra hagy jóvá.
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A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 2017-ben vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
5. §
A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési,
fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat
feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név
szerint kimutatva, a 9. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat,
a 10. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre
átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 10/a. sz.
mellékletben ingatlanvagyon összesítőt.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

M á n f a, 2018. május 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester

3.Napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés
Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
16/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Éves ellenőrzési
jelentés” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési jelentést Mánfa Község
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és
elfogadta.
4.Napirendi pont: Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Hohn Krisztina polgármester: Kiosztja, majd felolvassa a napirendhez kapcsolódó
kiegészítést. Ismerteti a utakkal kapcsolatos engedélykiadás menetét.
Kézfeltartásos szavazást kér az imént ismertetett kiegészítés elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
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Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy
Todenbergné Imrő Anna Mária alpolgármester vele tervez lemondani alpolgármesteri
tisztségéről az egészségi állapota miatt. Tájékoztatja a Képviselő- testületet a polgármesteri
lemondást követő eljárásról, Képviselő-testületet érintő változásokról. Javasolja Takács
Zsoltot alpolgármesternek.
Elmondja, hogy az alpolgármesternek járó tiszteletdíjat úgy kell megállapítani, hogy az a
költségvetést ne veszélyeztesse, a lemondást követően fennmaradó tervezett polgármesteri
tiszteletdíj fedezetet biztosítana a kifizetésre. Figyelembe kell venni azt is, hogy a
polgármester személye is még kérdéses, előre láthatóan 7 hónapig fogja az alpolgármester
önállóan képviselni az önkormányzatot. Elmondja azt is, hogy a testület a későbbiekben
dönthet másképp a díjazás tekintetében. A pénzügyi stabilitás érdekében javasolja, Takács
Zsolt alpolgármester részére havi bruttó 150 000 forint összegű alpolgármesteri illetmény
megállapítását mivel ez az összeg nem veszélyezteti a költségvetést és egész évben kifizethető
lenne a részére. Biztosítja a Képviselő-testületet arról, hogy a továbbiakban is segíteni kívánja
a települést és az alpolgármestert a feladatok sikeres elvégzésében.
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódóan szükséges az ügyrendi bizottság elnökének a
megválasztása is, mivel az alpolgármester nem lehet sem a bizottság elnöke sem a tagja.
Külsős bizottsági tagot szükséges megválasztani a bizottság tagjaként. A bizottság külsős
tagjaként javasolja Varga Sándort megválasztani, azzal az indokkal, hogy a listán ő a
következő jelölt, ezért vélhetően ő lesz a következő képviselő. Javasolja Bikali Zsoltnét az
ügyrendi bizottság elnökének.
Összegzi az elmondottakat és az előterjesztés részleteit.
Megkérdezi, hogy elfogadja-e Takács Zsolt az alpolgármesteri és Bikali Zsoltné az ügyrendi
bizottsági elnök jelölést.
Takács Zsolt képviselő: Megköszöni és tisztelettel elfogadja a jelölést.
Bikali Zsoltné képviselő: Megköszöni a jelölést és elfogadja azt.
Hohn Krisztina polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér az SzMSz módosításáról szóló
rendeletjavaslat elfogadására.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
az 4/2018. (V.28.) sz. rendeletét, a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 10/2013 (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.28.) önkormányzati
rendelete
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló
10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„28. §

(1)

A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Mánfa Község
Önkormányzatánál legfeljebb két alpolgármester választható.

(2)

Az alpolgármester önálló hatáskörrel nem rendelkezik, feladatát a polgármester
irányításával látja el. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános
helyettesét.

(3)

A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester, több alpolgármester
esetén a polgármester általános helyettesítését ellátó alpolgármester teljes jogkörrel
jogosult a polgármestert helyettesíteni. A polgármestert közvetlenül megillető
jogosítványokat (például: bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása) csak
e jogkörében gyakorolhatja.

(4)

Mánfa község alpolgármesterei a tisztséget társadalmi megbízatásban töltik be.”

1. §
A Rendelet 1. melléklete a következő 25. alponttal egészül ki:
„25. Önkormányzati közutakkal kapcsolatban a közútkezelői, illetve tulajdonosi hatáskörbe
tartozó jogszabályban meghatározott intézkedések és nyilatkozatok megtétele.”
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 39. §-a.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetésének napján 18 óra 33 perckor lép hatályba.
Mánfa, 2018. május 28.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester

Hohn Krisztina polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
az 5/2018. (V.28.) sz. rendeletét, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról.
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (V.28.) önkormányzati
rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
7

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)

Helyi népszavazást kezdeményezhet Mánfa község választópolgárai legalább 15 %-a.

(2)

A képviselő-testület köteles elrendelni a jogszerűen, az (1) bekezdésben foglalt
feltételnek is megfelelően kezdeményezett helyi népszavazást.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2018. május 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester

Hohn Krisztina polgármester az elfogadást követően kihirdette a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013 (IX.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendeletet. A rendelet a kihirdetését követően
hatályba lépett.
Hohn Krisztina polgármester Kézfeltartásos szavazást kér Bikali Zsoltné ügyrendi
bizottsági elnökké választásáról, valamint Varga Sándor ügyrendi bizottsági külső taggá
választásáról.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület Bikali Zsoltnét az ügyrendi bizottság
elnökének és Varga Sándort az ügyrendi bizottság külső tagjának.
Hohn Krisztina polgármester: 10 perc szünetet rendel el a titkos szavazáshoz szükséges
előkészületek megtételéhez.
Hohn Krisztina polgármester: Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg
szavazataikat az elkészített szavazólapokon.
A szavazólapok leadását követően az ügyrendi bizottság megvizsgálta és megszámolta az
alpolgármester személyéről szóló szavazólapokat.
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Bikali Zsoltné ügyrendi bizottság elnöke: Ismerteti az alpolgármester személyéről szóló
titkos szavazás eredményét, amely szerint a Képviselő-testület 5 igen szavazattal Takács
Zsoltot választotta meg alpolgármesternek.
Hohn Krisztina polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat II. pontjának
elfogadására.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.

17/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta
az „Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
I.
1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1)
bekezdése alapján Takács Zsoltot 2018. június 1. napjával társadalmi megbízatású
alpolgármesterré megválasztja.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester egyértelmű nyilatkozata alapján a
polgármester általános helyettesítését ellátó alpolgármester Takács Zsolt.
3. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt társadalmi megbízatású alpolgármester
illetményét havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg.
4. A képviselő-testület a 2018. június 1. napjával az ügyrendi bizottság nem képviselő
tagjának Varga Sándort megválasztja.
5. A képviselő-testület a 2018. június 1. napjával az ügyrendi bizottság elnökének Bikali
Zsoltnét megválasztja.
II.
6. Az SZMSZ I. függeléke helyébe az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti függelék lép.
7. Az SZMSZ II. függeléke helyébe az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti függelék lép.
8. Az SZMSZ III. függeléke helyébe az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti függelék lép.

Határidő:
Felelős:

2018. június 1.
Hohn Krisztina polgármester,
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Az eskütétel megtörtént.
5.Napirendi pont: Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről.
Hohn Krisztina polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát, a szervezet
munkáját, a komplex segítségnyújtás folyamatát.
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Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
18/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján
megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
részére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

6.Napirendi pont: Szociális étkeztetés szakmai program elfogadása
Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti a napirend előterjesztését, a szakmai program
tartalmát.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
19/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján
megtárgyalta a „Szociális étkeztetés szakmai program elfogadása” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja
Mánfa Község Önkormányzatának szociális étkeztetés szakmai programját.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Hohn Krisztina polgármester

7.Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló
Hohn Krisztina polgármester: Összegzi a Társulás tevékenységéről szóló beszámolót.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
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20/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.

8.Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában
működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló
Hohn Krisztina polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
21/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóit és az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási
Bölcsőde 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 3. sz.
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
4.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a
kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas
ellátásáért.
9.Napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Hohn Krisztina polgármester:
szükségességéről.
Kézfeltartásos szavazást kér.

Tájékoztatja

a

képviselő-testületet

a

módosítás

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
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22/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján megtárgyalta a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása című
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Hohn Krisztina polgármester

10.Napirendi pont: Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása
Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az eset
körülményeiről, az üggyel kapcsolatban Fórpintér Zoltánnéval folytatott egyeztetésről.
Ismerteti a saját és a család álláspontját, valamint tájékoztatást ad a beérkezett árajánlatokról.
Kézfeltartásos szavazást kér.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a vonatkozó
jogszabályokról és az ilyen helyzetre vonatkozó eljárásról.
Hohn Krisztina polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
23/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a
„Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fórpintér József és Józsefné síremlékének
helyreállítására kártérítés jogcímén bruttó 175.000,- Ft összeget hagy jóvá Fórpintér József és
Józsefné családja részére.
Felhatalmazza a polgármestert a kártérítésre vonatkozó megállapodás aláírására és a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
2) A kártérítésre vonatkozó megállapodás megkötésének, valamint a kártérítés kifizetésének
feltétele a kártérítés károsult általi elfogadása, illetve minden további igényről való
lemondása.
3) A kártérítés kifizetésének fedezetéül az Önkormányzati költségvetés tartalék előirányzata
szolgál.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Hohn Krisztina polgármester

11.Napirendi pont: Beszámoló kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás
megkezdéséről
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Hohn Krisztina polgármester: Beszámol a pályázat keretében törtét fejlesztésekről,
beszerzésekről. Ismerteti a beérkezett árajánlatok tartalmát, és külön kiemeli a legkedvezőbb
árajánlatokat, amelyek szerint végrehajtásra kerül a támogatás felhasználása.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
24/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott
pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről” című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden nyilatkozat megtételére,
illetve minden további szükséges intézkedés elvégzésére.

12.Napirendi pont: VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és
környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése
tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása
Hohn Krisztina polgármester: Összegzi a pályázat tartalmát, a rendezvény programját,
annak költségvetését.
Aladics Zoltán pénzügyi iroda vezetője: Elmondja, hogy az a tapasztalat, hogy nagyobb
eséllyel támogatják a pályázatot, ha önerőt is vállal a pályázó, és ez a rendezvény amúgy is
megvalósulna a pályázattól függetlenül.
Hohn Krisztina polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
25/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
„VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot
fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok
segítésével” című pályázat benyújtása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
4) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az alábbi pályázati
felhívásra, a projekt megnevezésével, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számaival:
-

Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő
rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok
segítésével
helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.3.17
projekt megnevezése: V. szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál
érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 0533, 0536 hrsz.
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5) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 700.000,- Ft
működési célú önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása
során szerepeltesse.
6) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Hohn Krisztina polgármester
2018. június 1.
2019. évi költségvetés elfogadása

13.Napirendi pont: VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és
közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása
Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a tervezett
fejlesztésről, a közlekedési táblák beszerzéséről, valamint a pályázat költségvetéséről.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
26/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
„VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább
javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása” című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
7) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az alábbi pályázati
felhívásra, a projekt megnevezésével, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számaival:
-

A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok
fejlesztése
helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.4.17
projekt megnevezése: Közlekedésbiztonság javítása Mánfán
érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5141, 5063, 5404, 5299, 5263, 5119,
5181, 5161, 5212/1, 5225 hrsz.

8) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 58.883,- Ft
önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő összegét működési és felhalmozási céllal bontsa meg, és
e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása során ilyen módon
szerepeltesse.
9) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Hohn Krisztina polgármester
2018. június 1.
2019. évi költségvetés elfogadása
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14.Napirendi pont: VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi
rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása
Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a tervezett
fejlesztésről, az udvarban építendő többfunkciós tető megépítéséről, a beruházás költségeitől.
Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.

27/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
„VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti
és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat
benyújtása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
10) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az alábbi pályázati
felhívásra, a projekt megnevezésével, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számaival:
-

Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök
rehabilitációja és fejlesztése
helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-61.7.17
projekt megnevezése:Közösségi színtér létesítése Mánfán
érintett ingatlanok helyrajzi száma: mánfai 5247 hrsz.

11) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projektekhez szükséges 1.320.966,- Ft
felhalmozási célú önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy e kötelezettséget a 2019. évi költségvetési rendelet összeállítása
során szerepeltesse.
12) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Hohn Krisztina polgármester
2018. június 1.
2019. évi költségvetés elfogadása

15.Napirendi pont: Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú
módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása
Hohn Krisztina polgármester: Emlékezteti a Képviselő-testület tagjait a napirenddel
kapcsolatos előzményekre, és a módosítás szükségességének indokaira.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző: Tájékoztatja a megjelenteket a vonatkozó
jogszabályokról.
Hohn Krisztina polgármester: Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot.
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27/2018. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztése alapján –
megtárgyalta a „Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása –
partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása” című előterjesztést,
és az alábbi határozatot hozza:
1)

A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és elfogadja a község
településrendezési eszközeinek 2018. évi 1. számú módosításának partnerségi
egyeztetésére beérkezett véleményeket.

2) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a község
településrendezési eszközeit érintő, az 1. melléklet szerinti módosítási dokumentációt.
3) A képviselő-testület utasítja a polgármestert a módosítás záró szakmai véleményezési
szakaszának megindítására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Hohn Krisztina polgármester

16.Napirendi pont: Egyebek
Hohn Krisztina polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Baranya csatorna
felújításával kapcsolatos pályázat jelenlegi állásáról, a pályázat megyei képviselőjével történt
egyeztetésről.
Takács Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a Vágotpusztai temetővel kapcsolatban jelzés
érkezett arra vonatkozóan, hogy a temetőnél a fakitermelés miatt egy új utat jártak ki, ami
veszélyeztetheti a sírok valamint a temető épségét.
Hohn Krisztina polgármester: Elmondja, hogy a temető mellett valóban van egy kijárt út,
de a temető pontos területét nem lehet meghatározni, ezért sajnos nem tudják, hogy ez az
említett út a temető mellett vagy azon keresztül halad, a sírokat nem rombolták szét, de meg
fogják vizsgálni az ügyet.
Elmondja azt is, hogy nagyobb problémát jelent az útként nyilvántartott részt egy ott lakó
személy eltorlaszolja nagyobb kövekkel, fákkal, így ez a probléma is megoldásra vár.
Hohn Krisztina polgármester: Több kérdés és napirend nem lévén megköszöni a
megjelenteknek a részvételt és az ülést 19.15 órakor lezárja.

Kmf.
Hohn Krisztina
polgármester

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Takács Zsolt
alpolgármester
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